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আযান শশানার পর জামাআবত শরীক না হবল লক 

সালাত হবে? 
 

প্রশ্নঃ  

শকউ যলদ আযান শুবনও মসলজবদ না যায়্, োসাবতই সালাত পবে শনয়্। 

তার লক সালাত হবে? 

প্রশ্নকারী- মালহদ আল শহাসাইন 

উত্তরঃ  

 اهلل الرحمن الرحيم بسم
শরীয়্বত জামাআবতর গুরুত্ব অবনক। এক হাদীবস এবসবে,   

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ) صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ  أن
، ط. دار 619(، الرقم: 231/ 1بسبع وعشرين درجة (. صحيح البخاري )

 بريوت -ابن كثري ، اليمامة 
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম েবলবেন, জামাআবতর 

সালাত, একাকী সালাবতর তুলনায়্ সাতাশগুণ শেলশ ফযীলতপূণণ।” –

সহীহ েুখারী : ৬১৯ 

এোো জামাআবতর েযাপাবর অসংখয হাদীবস অবনক কলিন তাকীদ 

এবসবে। যারা জামাআবত শরীক না হবয়্ ঘবর সালাত আদায়্ কবর, 

তাবদর সম্পবকণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম েবলবেন,   

ة فيؤذن نفسي بيده لقد مهمت أن آمر حبطب فيحطب مث آمر ابلصال والذي
-هلا مث آمر رجال فيؤم الناس مث أخالف إىل رجال فأحرق عليهم بيوهتم 

ফাতওয়্া নাম্বার:26৬                        প্রকাশকালঃ2৩-07-২০২১ ইং 
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؛ ط. دار ابن  618صحيح البخاري، ابب: وجوب صالة اجلماعة، رقم: 
 بريوت؛ حتقيق: د. مصطفى ديب البغا –كثري، اليمامة 

لصَّاَلةا فَ تُ َقاَم مُثَّ آُمَر َرُجاًل فَ ُيصَ  َلَقد   ُت َأن  آُمَر ابا لنَّاسا مُثَّ أَن طَلاَق َمعاى مَهَم  ل اَى ابا
َهُدوَن الصَّاَلَة فَُأَحر اَق َعَلي هام   باراَجاٍل َمَعُهم  ُحَزٌم مان  َحَطٍب إاىَل قَ و ٍم اَل َيش 

لنَّارا  ، 1514(، الرقم: 123/ 2) نيسابوريصحيح مسلم لل-«. بُ ُيوتَ ُهم  ابا
 ريوتط. دار اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة   ب

“আমার ইচ্ছা হয়্, সালাবতর আবদশ শদই। ইকামাত হবয়্ শগবল 

একজনবক েলল ইমামলত করুক। এরপর আলম লাকলের আঁলিসহ লকে ু

শলাকবক সবে  লনবয়্ ওইসে শলাবকর োলে লগবয়্ তাবদর শভতবর শরবখই 

ঘরগুবলা জ্বাললবয়্ শদই, যারা জামাআবত হালজর হয়্ না।” –সহীহ 

মুসললম : ১৫১৪, সহীহ েুখারী : ৬১৮   

অনয হাদীবস এবসবে,   

لقد مَهَمُت أن آُمَر فاتييت فيجمعوا ُحَزمًا من َحَطٍب، مثَّ آيَت قومًا ُيصلُّوَن يف "
/ 1سنن أيب داود ت األرنؤوط )–بُيوهتم ليست هبم عالٌَّة فُأحر اَقها عليهم". 

  ، قال احملققون: حديث صحيح. اه 549(، الرقم: 411
“আমার ইবচ্ছ হয়্, আমার যেুকবদর লাকলের আঁলি জমা করবত 

আবদশ শদই। এরপর শযসে শলাক শকাবনা ওজর োোই ঘবর সালাত 

পবে, তাবদর লনকি লগবয়্ তাবদর শভতবর শরবখই ঘরগুবলা জ্বাললবয়্ 

শদই।” –সুনাবন আে ুদাউদ : ৫৪৯ 

এরকম আরও অবনক হাদীস এবসবে। শদখুন সহীহ েুখারী : ২২৮৮; 

সহীহ মুসললম : ১৫১৪, ১৫১৯, ১৫২০; সুনাবন আেু দাউদ : ৭৯২  
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এসে হাদীবসর লভলত্তবত ওলামাবয়্ লকরাম েবলবেন, শরয়্ী শকাবনা ওজর 

োো শকউ ফরয সালাত একাকী পেবল জামাআবতর সওয়্াে শেবক 

েলিত হবে এেং গুনাহগার হবে। যলদ শকউ জামাআত তযাবগ অভযস্ত 

হবয়্ পবে, তাহবল তার কেীরা গুনাহ হবে। তবে সেণােস্থায়্ তার সালাত 

সহীহ হবয়্ যাবে। -আরও শদখুন ফাতহুল কাদীর : ১/৩৪৭, ফাতাওয়্া 

আব্দুল হাই শলৌখনেী : ৩০৭ 

আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

২৮-১১-১৪৪৩ লহ. 

২৯-০৬-২০২২ ঈ. 


